D'Garnecher Musik erlieft en Ëmschwong
Lues a lues zeechent sech d'Enn vun enger Ära af.

1995 Et ass fir d’éischt d'Bestietnes tëscht der Musek an de Pompjeeën, dat op eng
schwéier Prouf gestallt gëtt. D'Pompies-Fanfare, déi mer jo schonn zënter 1919 sinn,
kann esou nit méi bestoe bleiwen. Den Interessenskonflikt ass zevill grouss an
d'Verwaltung gët ëmmer méi komplex. Eigentlech gouf souguer schonn an der
Generalversammlung 1995 ëffentlech fir sou eng Trennung ofgestëmmt, ma keen konnt
sou richteg glécklech mat der Decisioun sinn. Op emol louch dann d'Léisung um Dësch:
Getrennt gëtt näischt wat an achtzeg Joer zesumme gewuess ass, mä d'Statute ginn
iwwerschafft an déi zwee Bestanddeeler Musek a Pompjeeën kréien zwee eegestänneg
Komiteeën, déi allebéid autonom funktionnéieren. D'Generalversammlungen ginn och
getrennt vuneneen ofgehale.
Dëst Resultat ass ë Kompromëss, mat dem jiddereen gutt liewe kann.

1. Divisioun !
An deemselweschte Joer 1995 erlierft eis Musek e musikalëschen Héichpunkt : zu
Waasserbëlleg um UGDA-Concours geléngt et hier sech an d'éischt Divisioun ze
klasséieren an esou hirem Dirigent Jean-Marie Reding déi verdéngte Kréinung vu senger
laangjäreger Karriär zu Garnech ze verpassen. Den Empfang duerch d'Gemeng an
d'Veräinsentente nom Concours zu Garnech huet munchereen iwwerrascht a bleift a
positiver Erënnerung.

Houfreg ginn déi laang erseenten Tropheën
presentéiert

No dem Exploit war et flott zu Garnech vun der Gemeng an der Veräinsentente
empfaangen ze ginn

1996 : Eng weider grouss Ännerung steet un :
De President Aloyse Massard demissionéiert a leet no 27-järeger Presidentschaft am
Joer 1996 säin Amt definitiv nidder. Nodeems hiën bal 3 Jorzéngten mat der Garnecher
Musek identifizéiert gouf, sou ewéi d'Garnecher Musek mat him, eng Zäit an däer hien
eis Musek mat vill Engagement geleet a representéiert huet, zollt de Veräin him e
grousse Respekt a verdeelt den Titel Eirepresident.

Aloyse Massard

President vun
1969 - 1996

'Un Aloyse peut en cacher un autre' heescht d'Devise, an et as den Aloyse Arend, deen
d'Geschécker vum Veräin an Zukunft leeden wäert.

Aloyse Arend

Dëst Joer hat awer nach e grousse Changement parat: Plënneren war ugesot, an zwar an
de fonkelneie Proufsall an dier neier Annexe vum Veräinshaus.

Eng wichteg Neierung war d'Reorganisatioun vun der Museksschoul :
D'Reglement vum 28.Abrëll 1998 gesäit effektiv eng Harmonisatioun vun de
Museksschoulen vir. Eng wesentlech Charge gëtt hei op d'Gemengen iwwerdroen, an
zwar d'Organisatioun vun de Museksschoulen. D'Offréieren vun de verschiddene
Musekscoursen opläit der Gemeng, déi och fir d'Astellen vun de Chargé de Cours'en
responsabel ass. Am Fall vun der Garnecher Gemeng ass et esou, dass si eng
Konventioun mat der UGDA getraff huet, déi d'Besetzung vun de Coursen garantéiert.
Och d'Musekskommissioun gouf doropshi vun der Gemeng an d'Liëwe geruff an et ginn
all Joers Schülerauditiounen zu Garnech organiséiert. Well zu Garnech awer eis
Fanfare den eenzëge Garant dofir ass, dass d'Kanner dat, wat se an der Museksschoul
léieren, och an eiser Gemeng ausübe kënnen, ass et wichtëg, dass e Relais besteet tëscht
dem Veräin an der Gemeng. Dëse Relais huet vun Ufank un gutt funktionéiert an
d'Zesummeschaffen mat der Gemeng klappt wéi geschmiërt. Finanziell ass de Veräin
just fir säin Dirigent an d'Instrumenter zoustänneg, d'Gemeng fir d'Musekschoul.

Notiz um Rand : Eng beléiften Traditioun ass Enn den 90er Joren op der Streck bliwwen an
aus dem Aktivitéitskalenner vun der Garnecher Musek definitiv verschwonnen : d'Bëschfest.
Dëst flott Fest war mat vill Aarbecht verbonnen an ass allzedacks d'Affer vum Péitrus senge
Staute ginn.

1998
Mam Galaconcert ’Remember’ goufen musikalësch déi vergaangen dräi Jorzéngten
inszenéiert, déi Joren also, an denen de Jean-Marie Reding den Taktstaaf virun der
Garnecher Musek geschwong huet. Besonnesch eisen Drummer Marc Lohr hat dem
Publikum et ugedoen.

1999 : 30 Joer um Dirigentepult

Kaum eng Musek ka vu sech behaapten, säit dräi
Jorzéngten vun därselwechter Persoun dirigéiert ze ginn.
D’Garnecher Musek awer hat dës Chance an war ëmmer
houfreg dorop.

1999 kritt de Jean-Marie Reding fir säin 30-jäeregt Déngschtjubiläum als Dirigent
vun der Garnecher Musek e passende Cadeau iwwerreecht

Eis Musek op der Schwëll zum neië Jordausend
Grouss Evenementer geheie bekanntlech hire Schied wäit viraus. Ma wann den Taktstaf
vun enger Duerfmusek iwwer drësseg Joer laang vun därselwechter Persoun geschwong
gouf, da kann ee roueg vun engem groussen Evenement schwätzen, wann e Wiessel um
Dirigentepult sech ukënnegt.
De Jean-Marie Reding hat sech dëse Schrëtt gutt iwwerluecht a schonn 1998 säi
Récktrëtt definitiv fixéiert : 2001 sollt definitiv Schluss sinn.

2001 : Les

Adieux du Chef

Fir dësen Ofgang an e wierdege Kader ze setzen, ass de leschten Galaconcert ënnert dem
Motto 'Les adieux du chef' an der neier Sportshal grouss opgezunn ginn an et gouf keen
techneschen Opwand gescheit.

Houfreg presentéiert de Chef nach eng Kéier seng Musikanten

De Sall war mat 500 Leit voll besat, a wéi den Dirigent dunn dat lescht Lidd 'Ce n'est
qu'un au revoir' dirigéiert huet, ass et sou muncher Musikant weech ëm d'Häerz ginn an
d'Nouten waren mat wässeregen Aen nach just schwéier ze liesen. Schliisslech haten déi
meescht vun eis nach ni ënner enger anerer Direktioun gespillt. Dozou koum nach, dass
de Jean-Marie och deene meeschten d'Noute bäibruecht an de Solfège gehal huet.

Symbolesch gouf den Taktstaf um traditionellen Concert zu Duelem, den 29. Juli 2001
iwwerdroe, an zwar un den neien Dirigent, den Här John Schneider vun Zolwer. De
John Schneider gouf net alleng vum comité zeréckbehal, mä et war dem Comité vill dru
geleeën, dass och d'Musikanten hiert Wiertche matschwätze sollten, an esou gouf
demokratesch ofgestëmmt, an de John gouf ënnert dräi zeréckbehalene Kandidaten mat
grousser Majoritéit vun de Musikanten gewielt.

Photo vun der Iwwerreechung vum Taktstaf um
Concert zu Duelem, den 29. Juli 2001

Jean-Marie Reding

Dirigent vun 1969- 2001

John Schneider
Dirigent vun 2001 un

September 2001 :Ufank vun enger neier Ära
Dem John Schneider säin offiziellen Optakt mat der éischter Museksprouf zu Garnech
war op en denkbar historeschen Datum gefall, et war dat den ominéisen 11. September
2001.
De John huet vu vir eran keen Heel dreus gemeet, dass hien en Haaptakzent op
d'Jugendaarbecht wëllt leeën. Dëst huet hien och ëmgesat andeems en déi jonk
Museksschüler a separat Prouwen geruff huet, nieft den normale Prouwen, wou si dann
mat hiren Musikantekollegen aus der 'grousser Musek' zesumme prouwen. Fir
d'Motivatioun bei deene jonke Museker nach ze stäerken, huet de John mat hinnen och
en eegene Programm ausgeschafft an dofir gesuergt, dass si och bei eegenen Optrëtter
glänze kënnen (z.Bsp. Concert op der Mammendagsfeier vu Gaart an Heem,
Aperitifconcert um Garnecher Hamefest, Verschéinerung vun de Chrëschtmetten a.s.w.).
Op dës Manéier ass aus der Musek eraus e quasi eegestännege Jugendorchester gebuer.
Der Jugend steet och vun elo un eng Jugendkomissioun zur Säit, där hir Aufgab am Laf
vun de Joren ëmmer méi villfälteg gouf. (Fir méi iwwert eis Jugend gewuer ze ginn,
kann een op dësem Site ënnert ‘Jongbléiser’ méi Detailer inklusiv Fotosmaterial
nokucke goen)

2002: E vun den éischten Optrëtter mam neien Dirigent John Schneider war direkt
viru kengem geréngeren wéi dem Grand-Duc Henri, an zwar bei Geleeënheet vun der
‘Entrée Joyeuse’, der Visite, déi den neie Groussherzog all de Kanton’en ofgehalen
huet.

2003: Den éischte grousse musikaleschen Rendez-vous war fir den 3te Mee 2003
fixéiert, wou de Gala-Concert 'Garnich goes music - bienvenue au Chef'' op der
Affiche stung. Hei huet de John Schneider séng éischt Prouf virum Garnecher Public
mat Bravour bestan. Wéi eescht hien dës Missioun geholl huet, beweist d'Tatsaach, dass
d'Musek fir d'Preparatioun vun dësem Concert extra e Stage (och eng Innovatioun vum
neie Chef) vun zwee Deeg zu Huelmes absolvéiert hat.

Eng nei Aventure fir eis Musek, déi och vum Dirigent John Schneider an d'Liewe geruff
gouf, war de Chrëschtconcert an der Kierch, deen eng éischte Kéier 2003 annoncéiert
war, deemols begleet vun der Garnecher Solistin Claudine Peters. Et gouf awer schonn
zwou weider Oplagen, an zwar 2005 mat dem Duddelsaackensembel 'The Ghilie Pipers
of Luxembourg'…..an 2007 mam Tenor Rudi Horsmann.

Hei e Stëmmungsbild vum Chrëschtconcert 2005 mat den 'The Ghilie Pipers of
Luxembourg’
Zu de regelméissegen musikaleschen Delikatessen gehéieren mat Sécherheet eis
Galaconcerten, déi an engem Zweejoresrhythmus organiséiert ginn.

2004: Ganz déck ugekräizt am Kalenner gouf de Concert zu Bour un der Sauer,
wou äusser eiser Musek och nach déi Hierber Musek ugetratt as. Well sech zu Buer
traditiounsgeméiss vill Kenner a Fachleit aus der Museksbranche ënnert de Publikum
mëschen, war d’Nervositéit zimlech grouss bei Dirigent a Musikanten. Dëst war zwar
kee Galaconcert, gouf awer mat enger vergläichbarer Intensitéit a Seriositéit virbereet an
ass och deementspriechend gutt ukomm.

Notiz um Rand : D’Garnecher Musek ‘online’
Och d’Garnecher Musek versicht ëmmer ‘up-to-date’ ze sinn, wat technesch
Erausfuerderungen ubelaangt : zënter dem Joer 2004 si mer ‘online’ an zwar um
Internetsite www.garnechermusek.lu ze besichtegen.

2005
23. Abrëll 2005 Gala-Concert 'Wild Wild West' (Solisten : Jean Weiland, Christophe
Weiland an Laurent Peters)

2007
D’Joer 2007 stoung national gesinn ganz am Zeechen vum Kulturjoer 2007 an der
Groussregioun, a sou war et och logesch, dass eise Galaconcert vun dësem Joer
d’Groussregioun an d’Viséier geholl huet :

5. Mee: Gala-Concert am Kulturjoer vun der Groussregioun (Solistin :
Martine Koeune)

Well des Manifestatioun eise Beitrag zum Kulturjoer 2007 war, stoung de Concert
ënnert dem Patronnage vun der Gemeng Garnech, an et stoung net nëmmen Musek a
Film (Ënnermolung vum Koler Movie-Team) um Menu, ma och nach kulinarësch
Spezialitéiten aus der Groussregioun.

Dat Joer muss eisen Dirigent op zwou Hochzäiten danzen, well gläichzäiteg gëtt fir den
Hierscht nach een anere Gala-Concert mat der Jugendmusik ageprouft.

Galaconcert : 5 Joer Jugendensemble
Als Kréinung vun dësem Concert, den u sech schonn e musikaleschen Héichgenoss war,
koum et als Ofschloss zu enger Daf, andeems de Jugensemble endlech säin definitiven
Numm kritt :

Déi Garnecher Jongbléiser hunn zu dësem Zäitpunkt en Effektiv vu 45 Musikanten

2008 : Presidentewiessel
Gläich an der Generalversammlung koum et zu engem Changement un der Spëtzt
vun eisem Veräin, an zwar huet den Aloyse Arend, esou wéi ugekënnegt, no 12 Joer
Presidentschaft säi Mandat niddergeluecht. Nodeems him eng exemplaresch
Presidentschaft attestéiert gi war an enger Zäit markéiert vu ville Changementer, gouf
dunn den Nico Heirens als Nofolger proposéiert.

Aloyse Arend

President vun 1996- 2008

Nico Heirens
President vun 2008 un

Fir dëst Joer hat eisen Dirigent John Schneider sech mat de Garnecher Jongbléiser um
UGDA-Concours zu Bartreng agedroe, e Concours deen extra fir Jugendmuseken
ausgeschriwwe war.

D’Resultat heivunner léisst sech méi wéi weisen : souwuel um ‘morceau au choix’ wéi
um ‘morceau imposé’ gouf et een ‘premier prix avec grande distinction’ , an dat an der
zweet héchster Kategorie, an anere Wierder : si waren de Punkten no deen Dag ganz
einfach déi Bescht, an hunn wéi se heem koum sinn, mat Recht nach méi geglënnert wéi
hir Instrumenter.

Genee sou grouss wéi d’Resultat selwer war awer och erëm den Empfank zu Garnech
vun der Veräinsentente a vun der Gemeng.

Notiz um Rand zum Hamefest
Daat Garnecher Hamefest ass landeswäit scho säit iwwer dräi Jorzéngten e
Begrëff an natierlech och eis Haapteinnahmequell. Et dierf een jo net vergiessen, dass
sou e Museksveräin immens vill Geld verschléngt an eng gesond Finanzlag eenzeg
Viraussetzung fir d’Funktionéieren vun esou engem Veräin ass. Garant heifir war, ass a
bleift fir eis Musek d’Hamefest. D’Fest ass mam Veräin gewuess an et huet sech ëmmer
erëm weiderentwéckelt zu enger Formel, déi funktionéiert an ëm déi eis muncher Veräin
beneide kann. Während Freides Owes en Orchester fir all Alter spillt, ass Samschdes
éischter d’Jugend um Dill. Well et hei e liichten Abroch gouf, wat d’Entréeën ubelaangt,
dëst bedéngt duerch aner Manifestatiounen an der Stad all Joers ëm deeselweschten
Datum, ass vun dësem Joer un d’Hamefest nit méi ufanks Juli, mä schonn ufanks Juni.
Gottseidank kommen awer mëttlerweil vill Leit op d’Hamefest wéinst sengem Numm an
net wéi viru Joren, wéinst dem Numm vum Orchester, dee grad spillt. Sonndesmëttes, no
engem Concert Apéritif, stinn dann eis Hamespezialitéiten op der Menüskaart, woubäi
déi ‘waarm Ham am Schampes’ als Delikatess scho munchereen op Garnech gelackelt
huet. Am Nomëtten dann stinn eng Rei Concerten op der Affiche an och hei kann een
eppes erliewen, wat wäit a breet séngesgläichen sicht, nämlech een traditionell gutt
gefelltent Zelt an enger flotter Ambiance, sou dass et sech ewell erëmgeschwat huet, dass
et fir all Musek eng dankbar Saach ass, op Garnech op d’Hamefest Concert spillen ze
kommen.

Eng weider Traditioun ass d’Kooperatioun mat der Mamer CERATIZIT (virdrun
Cerametal), déi schonns zanter enger Rei Joren hier Betribsfeier an deemselwechten
Festzelt entweder e Weekend virun oder nom Hamefest organiséiert. Sou kenne sech déi
finanziell Chargen gedeelt ginn an eis Musek iwwerhëlt den Service an de Verzier um
Dag vun hirer Betribsfeier.

Dat Ganzt kann natierlech nëmme klappen, wann een op en immensen effektiv vu
Fräiwëllegen kann zréckgräifen, wéi dat schonn säit Jorzéngten bei der Garnecher
Musek de Fall ass.

Hamefest : Editioun 1994

Hamefest : Editioun 2007

Wann een also d’Hamefest kann als éischt Standbeen vun eisem Veräin bezeechnen,
sou muss een dann awer am selwechten Otemzuch eis Theaterowenter als zweet
Standbeen nennen.
Theater spillen ass vläicht déi eelsten Traditioun, déi eise Veräin fleegt an dëst
mat groussem Succès. Dobäi hu mer déi grouss Chance, dass eis Theaterequipe quasi
eegestänneg funktionéiert. Och hei koum et sou ze soen mëttlerweil zu engem
Generatiounswiessel, och wann eise verwinnten Public nëmme schwéier kann op
verschidde Gesiichter op der Bühn verzichten.
Hei e puer Schnappschëss :

Iwwregens gouf och beim Theater den Datum e wéineg geréckelt, an esou gëtt net méi
wéi an der Vergaangenheet um Chrëschtweekend, mä schonn am Februar/Mäerz
Theater gespillt. Vun 2011 un réckele mir den Datum awer rëm zréck an den Dezember
a spillen de Weekend viru Chrëschtdag.

2009
Am Fréijoer 2009 hu mer e klengt Experiment gewot, andeems mer ënnert dem Motto
‘Music with friends’ ee Concertsowend zesumme mat der Mutferter Musek zu Garnech
organiséiert hunn. Ofwiesselnd hunn déi zwee Veräiner hire Concert zum Beschte ginn,
a souwuel eis Gäscht wéi och eis Musek konnte voll iwwerzeegen.

Bei dëser Geleeënheet hat eis Musek awer och nach eng Iwwerraschung parat.
Mer goufen nämlech kuerz virdrun komplett nei agekleet a konnten eis dem Public déi
éischte Kéier houfreg an eiser fonkelneier Uniform weisen. Eis al Uniform huet
nämlech no bal 30 Joer méi wéi ausgedéngt, de bloe Stoff ass verblatzt an déi läschte
Knäpp hunn opgehal ze blénken.
Hei kann ee gesinn, dass déi Uschafung sech gelount huet :

Déi däischterblo Kostümer harmonéiere gutt mat de roude Gilet’en a Cravatten. Eng
Kap ass net méi virgesinn.
Musikalesch gesinn ass dëst Joer awer nach e richtegen Highlight um Programm. Als
Gewënner vum UGDA-Jugendconcours 2008 zu Bartreng goufen eis Garnecher
Jongbléiser invitéiert an der neier Stater Philharmonie um Kierchbierg e Concert ze
spillen :

Bravo! Mer sinn houfreg op eis Jugend

2010

Dëst Joer war erëm e Galaconcert programméiert, allerdéngs eréischt fir den Hierscht.
Als Gaaschtsolist huet de Jean-Jacques BLEY um Euphonium ‘The Swan' begleet, eng
Opféierung, mat där eisen Dirigent sech en Dram erfëllt huet.
Weider Solisten um Euphonium : Aloyse Arend, Nico Heirens a Marc Olinger.

Notiz um Rand : Comité
Natierlech waren an de läschte 15 Joer ausser dem Presidenteposten och eng Rei aner
gréisser Changementer am Comité nit ausbliwwen. Ervirzehiewen wier den Mario
SCHMITZ, deen no 12 Joer exzellent Keesseféierung och nach déi wichteg Charge vum
Koordinator vun de Musekscoursen iwwerholl huet. Säin Nofolger als Tresorier ass de
Georges THINNES, dee vun 2011 mam Annemarie AREND als 2. Keessier ënnerstëtzt
gëtt a vun 2007 un huet de Marc OLINGER d'Charge als Koordinator vun de
Musekscoursen iwwerholl.
Och wat d’Sekretariat ubelaangt, gouf et en nennenswäerte Wiessel : No 25 Joer
Schrëftféierung mécht den Alain GAASCH 2010 säi Posten definitiv fräi fir d’Chantal
ALZIN. Dem Alain seng Berichter waren ëmmer ideal gewierzt, fir keen ze fad a fir
jiddereen gutt verdaulech. Hie bleift dem Comité awer nach weiderhin trei.
Genee sou trei op senger Plaz ass scho säit 1996 eise Vizepresident Jeannot MANGEN

Ausflich
Amplaz all Joer en Dagesausfluch ze organiséieren, huet de Veräin et virgezunn, léiwer
am Zweejoresrhythmus eng
gréisser Rees vun 2-3 Deeg ze
maachen.
Dëst gëtt da gär, souwäit dat
méiglech ass, mat enger Visite vun
engem
bekannte
Musical
verbonnen. Sou konnte mer
mëttlerweil schonn eng Rei flott
Stied onsécher maachen, wéi z.B.
Amsterdam, Köln, München,
Hamburg, Paräis, Stuttgart a
souguer scho London.

